
Жылжымалы электр жылытқыштар – жақын тұрған перделер,
кереуеттер, дивандар, қағаздар, киімдер және тез тұтанатын
сұйықтықтар сияқты жанғыш материалдардың тұтанып кетуіне
себепші болуы мүмкін қуаттылығы жоғары аспаптар болып табылады.
Тоққа қосулы және қараусыз қалған жылытқыштың салдарынан орын
алған тұтану үлкен өртке әкелуі мүмкін.

Электр жылытқыштарды қауіпсіз пайдалану бойынша біздің
ұсыныстар:

• жылытқыш зақымданған деп күдіктенсеңіз оны пайдаланбаңыз.
Қолданар алдында жылытқыш корпусының, баусымының және
ашасының зақымданбағанын тексеріңіз;

• жылытқышты қатты, тегіс және жанбайтын жерге орнатыңыз;

• жылытқышты жиһаз, төсек және перделер сияқты жанғыш
материалдардан кем дегенде 3 фут (0.9 метр) қашықтықта
орнатыңыз;

• пайдаланбайтын кезде жылытқыштың ашасын тікелей тоқтан
ажыратып тастаңыз;

• баусымның зақымданбағанын дүркін-дүркін тексеріп тұрыңыз,
тозған немесе ескерген жағдайда, жылытқышты пайдаланбаңыз;

• қосулы тұрған жылытқышты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

• жылу жүйесін тұрақты тексеріп тұрыңыз;

• жылытқыштарды киім немесе басқа да заттарды кептіру үшін
пайдаланбаңыз;

• жылытқыштарға электро ұзартқыш қолданбай тікелей қабырға
розеткаларына жалғаңыз

ҚТ бойынша шағын жиын
Жылжымалы электр жылытқышты 

қауіпсіз пайдалану

SAFETY MOMENT
How to Use a Portable Heater Safely

МИНУТКА ПО ТБ
Безопасное использование переносного

электрического обогревателя

Portable electric heaters are high - wattage appliances that have the
potential to ignite nearby combustible materials like curtains, beds, sofas,
paper, clothing, and flammable liquids. If ignition results from a heater
left on and unattended, a major fire could result.

We recommend the following for the safe use of electric heaters:

• Never operate heater you suspect is damaged. Before use, inspect the
heater, cord, and plug for damage;

• Place the heater on a hard, level, and nonflammable surface;

• Keep the space heater at least 3 feet (0.9 m)away from such
combustible materials as furniture, bedding, and curtains;

• Unplug the heater when not in use by pulling the plug straight from
the outlet;

• Check the cord for damage periodically, and don’t use it if it’s frayed
or worn;

• Never leave the heater operating while unattended;

• Regularly check heating system;

• Do not dry clothes or other objects on the heaters;

• Connect heaters directly to wall heaters without extension cords

Переносные электрические обогреватели - это потенциально
опасные приборы с высокой мощностью, которые могут привести к
возгоранию близлежащих воспламеняющихся материалов, таких как
шторы, кровать, диваны, бумага, одежда и легковоспламеняющиеся
жидкости. Возгорание от оставленного без присмотра включенного
обогревателя может привести к крупному пожару.

Для безопасного использования электрических обогревателей, мы
рекомендуем придерживаться следующих правил:

• никогда не используйте обогреватель, который вы считаете
неисправным. Перед включением проверьте на наличие
повреждений на корпусе, шнуре или вилке прибора;

• устанавливайте обогреватель на твердую, ровную и негорючую
поверхность;

• устанавливайте обогреватели на расстоянии не менее 3 футов (0.9
метр) от воспламеняющихся материалов, таких как мебель,
кровать и шторы;

• выключайте обогреватель и извлеките вилку из розетки, если вы
им не пользуйтесь;

• периодически проверяйте шнур на наличие повреждений, не
пользуйтесь обогревателем при обнаружении потертости или
износа;

• никогда не оставляйте работающий обогреватель без присмотра.

• регулярно проверяйте исправность системы отопления;

• Не используйте обогреватели для сушки одежды или других
предметов;

• Подключайте обогреватели напрямую в стенные розетки без
удлинителей
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